VAN AALSTEN TOT GOOR
Dorpskrant van Netersel
41e Jaargang no 1

Redactieadres: Boontuintje 13
4 September 2021

*******************************************************************
BUURTBILJARTEN.
Het is nu wel heel lang stil geweest rond het Neterselse Buurtbiljart, dus zie hier
het bericht waarmee we onze al jaren durende ‘draad’ weer oppikken!
Voor degene die niet van het bestaan van ons Buurtbiljart weten: sinds jaren vindt
in De Driesprong een biljartcompetitie plaats waarin de verschillende buurtschappen van ons dorp tegen elkaar uitkomen. Met een totaal van bijna 100 deelnemers
(waaronder helaas slechts 2 vrouwelijk deelneemsters) is dit toch een bijzonder
fenomeen in Netersel. We hebben nu 17 teams met gemiddeld 4 à 5 deelnemers
plus meerdere reservespelers. De teams komen via een druk competitieschema
allemaal 1x tegen elkaar uit waarbij een slim puntensysteem er voor zorgt dat een
recreant of beginner even veel kan bijdragen aan het teamresultaat als een echte
Master-of-the-Keu. Ook de individuele resultaten houden we bij waaruit we mogen
afleiden dat we werkelijk top talent onder onze deelnemers hebben. Aan het einde
van het seizoen huldigen we het winnende team én de beste speler op basis van het
hoogste puntenaantal en dus niet het aantal gemaakte caramboles.
Voorwaarde voor deelname is NIET enige vorm van biljarttalent, maar wél dat je in
Netersel woont. Dat je de voorkant van de keu kunt onderscheiden van de achterkant helpt wel.
Heb je belangstelling om deel te nemen, loop dan doordeweeks langs bij de Driesprong om een kijkje te nemen bij een wedstrijd of informeer bij je eigen buurtbewoners. Overigens moet wel vermeld worden dat we met 17 teams (van Heilei,
Hoekakker en Blasch tot Winkelhoek, Plein, Beemke en de Hoeve ) al moeten
proppen om het in een kalenderjaar gepland te krijgen waardoor een extra team
toevoegen aan de competitie vrijwel onmogelijk is. Een bestaand team uitbreiden
met extra spelers daarentegen kan altijd.
De afgelopen 2 seizoenen zijn in de soep gelopen door alle gedoe rond Corona: in
seizoen 19-20 werden we gedwongen om kort voor de finish de keu neer te leggen
en in seizoen 20-21 strandde we na 3 weken in alweer een horecasluiting. In kalenderweek 36 van dit jaar (vanaf 8 september) gaan we van start in het nieuwe
seizoen 21-22 waarbij we besloten hebben om de resultaten van het oude seizoen
20-21 als uitgangspunt te nemen en het spelschema daar weer op te pakken. We
krijgen hierdoor extra speelruimte omdat we in een min of meer gelijk aantal speelweken dan circa 15 wedstrijden minder hoeven te spelen. Hierdoor kunnen we
extra inhaaldagen plannen en eindigen we ook iets eerder.
De Teamcaptains ontvangen de komende week het gehele competitieprogramma
maar hierbij plaatsen we al de eerste 3 wedstrijden om voor de korte termijn zowel
spelers als alle supporters vroegtijdig te informeren.:
Woensdag 8 september: Winkelhoek D -Beemke B; Donderdag 9 september: De

Heilei A - Winkelhoek A; Vrijdag 10 september: De Heilei B - De Hoeve A.
De Coronaregels van het RIVM zijn nog steeds van kracht dus afhankelijk van de
actuele stand van zaken zoeken we de mogelijkheden om de competitie gestalte te
geven. Kortom, keu in de hand, krijt erbij en we gaan weer aan het biljart in De
Driesprong!
BUURTLUNCH:
Maandag 6 september willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch.
In verband met de huidige coronamaatregelen vragen we u om u vooraf
aan te melden voor de lunch. Opgeven bij Wies Vissers tel: 682281. Inspreken op
voicemail is geen probleem. Opgeven kan tot woensdag 1 september!!!
De indeling van de huiskamer van de Poel is zo gemaakt dat we 1.5 meter afstand
houden. Daardoor zijn er maar 15 zitplaatsen. Vol = vol! Inloop vanaf 12.00 uur
Om 12.15 uur willen we aan tafel zitten. Hoofdzaak is een gezellig samenzijn.
U bent gewoon van harte welkom mits u geen klachten heeft; keelpijn, hoesten,
koorts dan willen we graag dat u thuisblijft. Ook vragen we u om een mondmasker
te dragen bij binnen komen, toiletbezoek en gaan. Dit om onszelf en u te beschermen.
Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een meeetend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen.
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of
nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan
wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
Hopelijk zien we u maandag 6 september om 12.00 uur in de Poel.
Buurthulp Netersel.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 4/9: om 19.00 uur Eucharistieviering
Mededelingen:
- De informatieavond voor het Vormsel is op vrijdag 10 september om 19.00 uur
in Bladel
COLLECTEWEEK KWF 5 T/M 11 SEPTEMBER
Dit jaar is er geen huis-aan-huis collecte voor het KWF in Bladel en Netersel. Wel
bezorgen de collectanten een donatiekaart in de brievenbus.
Hoe kunt u doneren?
Op de donatiekaart zijn de mogelijkheden vermeld: Doneer online via
kwf.nl/collecte, of scan de iDEAL QR-code op de kaart die de collectant achterlaat
in uw brievenbus.
Geef tijdens de collecteweek
Door deze manier van collecteren is er geen persoonlijk contact. Dat komt de
veiligheid ten goede, maar we realiseren ons dat het voor u iets meer moeite kost
om te geven. Wij hopen echt dat u het bedrag dat u anders in de collectebus zou
doen, nu wilt overmaken naar KWF. Uw bijdrage blijft hard nodig. Bedankt.

